
 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN NOVEMBER 2020 

AGENDA  

  De Kempenaer is dagelijks 

geopend van 9 tot 16.30 uur  

U bent van harte welkom voor 

een drankje en /of gezellig 

praatje. 

 

Maandag 2 november 
van 13.30-16.30 uur.  
    Rijbewijskeuring 

Aanmelden 06 10329560 of 
via vraag@rijbewijs-

keuring.com. 
 

 Iedere woensdag middag 

Computerhulp 

 

Iedere woensdagavond van 

19.30 -21.30 uur 

Handwerken 

 

Iedere donderdag van 

     10.00 -11.00 uur  

inloopspreekuur  

Meitinkers 

 

6 nov. 17.00 - 18.30 uur 

Afhalen Turkse maaltijd 

€ 7.50 

Opgeven bij: 06-46744372 

 

13 nov. 18.00 uur  

Gezellig samen eten 

€ 5,00 excl. Drinken 

opgeven bij: 06-55217583 

 

27 nov. 18.00 uur  

Gezellig samen eten  

€ 5,00 excl. Drinken 

opgeven bij: 06-55217583 

 

    
    

 

 

  

                                                                           
 
 

                                                    Werkzaamheden Kempenaerssingel 
                                                                 
 

In week 41 zijn we gestart met de inrichting van het veld aan de Kempenaerssingel. 
Afgelopen voorjaar hebben we een online enquête gehouden over bewegen,  
ontmoeten en spelen in de wijk. Op de enquête zijn veel suggesties gekomen voor de 
inrichting van het veld aan de Kempenaerssingel.  
Deze suggesties vertaalden we waar mogelijk naar een nieuw inrichtingsvoorstel.  
Het nieuwe ontwerp is besproken met enkele bewoners van de Kempenaersingel  
en het is goed ontvangen.    
Inrichting 
Uit de enquête kwam ook de grote wens naar voren om spelen meer mogelijk te maken.  
Het veld is daarom speelser ingericht.  
Voor kinderen zijn een vogelnestschommel, doolhof en voetbaldoeltjes opgenomen.  
Ook komen er speelaanleidingen en een picknicktafel. 
Beplanting 
De voorgestelde planten en bomen blijven ongeveer gelijk: heesters (heesterrozen, 
bodembedekkers met solitaire hogere struiken) en ligusterhagen langs de parkeerterreinen. 
Verder planten we verschillende bomen. Naast Kempenaersingel 21 komen heesterrozen  
en bomen. 
Meer informatie 
Heeft u vragen? Bel dan met de wijkteamleider Tinus Hoogenkamp, telefoon  
(0513) 617 784 

 

Wijkcentrum De Kempenaer en 

Coronamaatregelen 

Het wijkcentrum is voorlopig alleen 

geopend voor verhuur of op afspraak. 

Dit in verband met de Corona crisis. 

Alle geplande  activiteiten voor 

november zijn dan ook onder 

voorbehoud!!  

Houd, voor actuele informatie, onze 

website en Facebookpagina in de 

gaten. 

www.wijkheerenveenmidden.nl 

 

http://www.wijkheerenveenmidden.nl/


 

 

 

                                                

                                                 Even voorstellen:  Nel de Boer 

                                                 Allereerst wil ik Wim bedanken voor zijn jarenlange inzet.  

                                                 Samen met het bestuur en de vrijwilligers heeft hij iets 

                                                 moois neergezet, dat is voor mij een fijne uitgangspositie.  

                                                 Het is lastig om mijzelf hier voor te stellen, hoe zeg je in 

                                                een paar woorden wie je bent en wat je doet?  

                                               Ik hou het daarom kort en nodig iedereen die mij beter wil 

                                             leren kennen uit om eens langs te komen in de Kempenaer.  

                                          Onder het genot van een kopje koffie kunnen we kennis maken. 

  

Toch even een korte kennismaking op papier: ik ben geboren en getogen op de  

Van Dekemalaan en nooit meer uit Heerenveen weggegaan.  Mijn carrière is lang en mooi 

geweest, ik heb met heel veel plezier mogen werken bij diverse bedrijven in verschillende 

functies. Mijn kinderen en hun partners betekenen veel voor mij en sinds kort ben ik oma van 

een prachtige tweeling. De opgedane werkervaring, maar natuurlijk ook mijn levenservaring, 

hoop ik te kunnen gebruiken in mijn functie als voorzitter. 

Als wijkbelang komen we op voor de belangen van de wijk, maar mijn wens is ook dat we van 

De Kempenaer een buurthuis maken waar iedereen zich welkom voelt.  

Ik hoop jullie daar snel te zien. 

 

 

 

 

                                             

  

  
  

 

 

COLOFON 
De nieuwsbrief is een uitgave van 

Wijkbelang 

Heerenveen-midden  
www.wijkheerenveenmidden.nl 

bestuur@heerenveen-midden.nl 

dekempenaerverhuur@heerenveen-

midden.nl 

Wijkcentrum De Kempenaer 

Dr. Wumkeslaan 4 

8442 EM Heerenveen 

MOBIEL  06-55 21 75 83 

NUTTIGE INFORMATIE 

Tel. Wijkbeheer 0513-617 784 

www.buurtverenigingsaskia.nl 

Lid worden: 06-13 76  05 40 

 

 

BESTUUR 

Op 7 oktober heb ik de voorzittersfunctie met genoegen overgedragen aan Nel de Boer.  

Dit betekent dat de functies er nu als volgt uit zien: 

Voorzitter: Nel de Boer, Secretaris: Alie Siebesma, Penningmeester: Wim Swart,  

Sociaal media: Hennie Otter, Beheer De Kempenaer: Stoffel Holkema,  

Verhuur De Kempenaer: Cor Hoekstra.  

Lid: Menze, Schaafsma, Akky Holtrop en Hans van Rijs 

 

De nieuwe bestuursleden stellen zichzelf in deze en 

volgende nieuwsbrieven voor. We zoeken nog steeds 

een penningmeester. 

 

Wim Swart 

Knutselmiddag in De Kempenaer 

Maandag 21 december van 14.00 – 16.00 uur 

gaan we kerstbomen maken van ijslolly stokjes. 

Je kunt je opgeven via telefoonnummer  

06-46744372.  

Het kost € 2,50. Hiervoor krijg je een glaasje 

drinken met wat lekkers en maak je een paar 

mooie kerstboompjes.   

Jij komt toch ook? Neem gerust een vriendje of 

vriendinnetje mee. 

http://www.wijkheerenveenmidden.nl/
mailto:bestuur@heerenveen-midden.nl
mailto:dekempenaerverhuur@heerenveen-midden.nl
mailto:dekempenaerverhuur@heerenveen-midden.nl
http://www.buurtverenigingsaskia.nl/

